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Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:
Plats:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.
Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se § 104.

§103

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar
sammanträdet för öppnat.

§104

Upprop
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare under
sammanträdet 2019-11-05 och 2019-11-06 finns redovisade i
bilaga 1.

§105

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Elisabeth Englund (KD) och Anders Bengtsson (M)
med Monica Samuelsson (KD) och Gun Lusth (M) som ersättare.

§106

Justering av regionfullmäktiges protokoll
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum onsdagen den 20 november, kl. 15.30 på
Regionens hus.

§107

Interpellationer
Diarienummer: RJL 2019/199
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får
framställas, bilaga 2:
1. Olle Moln Teike, SD – Förlikningar i domstol ställd till regionstyrelsens ordförande
2. Carl-Johan Lundberg, M – Kollektivtrafik med
förnyelsebara och fossilfria drivmedel ställd till ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö
Båda interpellationerna kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
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§108

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Frågor
Diarienummer: RJL 2019/1032
Beslut
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas,
bilaga 3:
1. Carl-Johan Lundberg, M – Upphandlingsbeslut för
stadstrafik och efterlevnad av styrdokument samt
överenskommelser - ställd till regionstyrelsens ordförande
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk (KD) framför att frågan inte kan besvaras med ja eller
nej varför den inte bör få framställas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Maria Frisk om
att frågan inte bör få framställas mot att den ska få framställas.
Regionfullmäktige medger att frågan får framställas.
På ordförandes fråga meddelas att frågan ej kommer att besvaras.
Frågan kommer ej att besvaras.

§109

Inkomna granskningar
Inkomna granskningar redovisas av ordförande enligt följande:





Granskning av tillgänglighet inom tandvården – fördelat
till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
– dnr: 2019/2346
Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534
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§110

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:





§111

Ny ersättare i regionfullmäktige – dnr: 2019/1921
Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige dnr: 2019/1901
Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige dnr: 2019/2173
Komplettering revisionsberättelse för år 2018 dnr: 2019/975

Revisorernas bedömning av delårsrapport
2019:2
Diarienummer: 2019/2536
Regionrevisionens ordförande, Thomas Werthén, M redovisar
regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2019:2.

§112

Delårsrapport 2019:2
Diarienummer: 2019/178
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner delårsrapport tertial 2019:2.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-10-22
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08
 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM, ANA
 Tjänsteskrivelse 2019-10-01
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Samuel Godrén (SD),
Rune Backlund (C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Jimmy
Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Thomas Bäuml (M) med flera
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att godkänna delårsrapport
2019:2.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli

§113

Regionrevisionens budget 2020
Diarienummer: RJL 2019/2446
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner en budgetram på 7 991 000 kronor för
regionrevisionens verksamhet för 2020.
Sammanfattning
Regionens revisorer föreslår i skrivelse, daterad 2019-08-30, att
regionfullmäktiges presidium tillstyrker en budgetram på
7 991 000 kronor för regionrevisionens verksamhet år 2020.
Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens
framställan om en budgetram på 7 991 000 kronor för år 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från RF-presidium 2019-10-23
 Skrivelse från regionrevisionen 2019-10-14
Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – ekonomi

§114

Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset
Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/1937

Sign

PROTOKOLL

5(9)

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner investering för nytt patientövervakningssystem
på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 43
950 000 kronor.
Sammanfattning
Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov
behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma
version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är
nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att
tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas
redan under hösten 2019.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-10-22
 Komplettering till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-15
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-09-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23
Beslutet skickas till
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - ekonomi

§115

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 4.
Beslutet skickas till
Berörda

§116

Svar på interpellationer och fråga
Interpellationer besvaras.
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Fråga ställd till regionstyrelsens ordförande besvaras ej.
§117

Budget och verksamhetsplan 2020 med
flerårsplan 2021 – 2022
Diarienummer: RJL 2019/169
Ordföranden redogör för upplägg av budgetdebatt, med inledande
anföranden av gruppledare, därefter indelning av debatten i
ansvarsområden för styrelsen, nämnden för folkhälsa och
sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner ordförandes förslag till upplägg av
budgetdebatt.
Behandling av ärendet inleds och ajourneras kl 15:20,
2019-11-05.
Ärendet återupptas kl 09:00, 2019-11-06.

§118

Budget och verksamhetsplan 2020 med
flerårsplan 2021 – 2022
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Regionfullmäktige
1. Fastställer skattesatsen för 2020 till 11:76.
2. Beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till Budget
och verksamhetsplan för 2020 med flerårsplan 2021-2022
inklusive bilagor.
Reservation
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för
eget förslag till budget samt, till förmån för säryrkande avseende
parkeringsavgift för medarbetare/personal.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag till budget samt, till förmån för säryrkande
från Moderaterna.
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Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån
för eget förslag till budget samt, till förmån för säryrkande från
Moderaterna.
Sammanfattning
Regionstyrelsens/koalitionens förslag till Budget och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 inklusive
bilagor överlämnas. Föreligger även budgetförslag från
Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
 Regionstyrelsens/koalitionens förslag till Budget och
verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 inkl
bilagor
 Budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna
samt Vänsterpartiet
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08
 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM och ANA
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Maria Frisk yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till budget,
tillika koalitionens förslag, i sin helhet med instämmande av
Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), Martin NedergaardHansen (BA), Jimmy Ekström (L), Sibylla Jämting (MP) med
flera.
Malin Wengholm (M) med flera yrkar bifall till Moderaternas
förslag till budget i sin helhet.
Samuel Godrén (SD) med flera yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget i sin helhet, samt
instämmer i följande delar i regionstyrelsens/koalitionens förslag
till budget: Lönesatsning på 50 miljoner kronor, coloncancerscreening samt utökning av utbildningstjänster.
Mikael Ekvall (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets
förslag till budget i sin helhet.
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Carl-Johan Lundberg (M) yrkar avslag på förslag till att
avgiftsbelägga personalparkeringar vid Länssjukhuset Ryhov,
med följande yrkande:
Yrkar att förslaget kring att avgiftsbelägga personalparkeringen
vid Ryhov stryks ur Koalitionens förslag till budget, då det är
kontraproduktivt för att bibehålla Regionens som en attraktiv
arbetsgivare.
I Carl-Johans Lundbergs yrkande instämmer Samuel Godrén
(SD).
Maria Frisk (KD) samt Sibylla Jämting (MP) yrkar avslag på
Carl-Johan Lundbergs (M) säryrkande.
Håkan Sandgren (S) yrkar avslag på Moderaternas budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på säryrkande från Carl-Johan
Lundberg (M) mot regionstyrelsens/koalitionens förslag och
finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
regionstyrelsens/koalitionens förslag.
Omröstning begärs med följande utfall:
JA för avslag på säryrkande röstar 50 ledamöter.
NEJ för bifall till säryrkande röstar 28 ledamöter.
Tre ledamöter är frånvarande.
Bilaga 5: Voteringslista 1
På ordförandes fråga bifalles regionstyrelsens/koalitionens förslag
till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022
med bilagor.
På ordförandes fråga avslås
 Budgetförslag från Moderaterna
 Budgetförslag från Sverigedemokraterna
 Budgetförslag från Vänsterpartiet
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige enhälligt förslag
om skattesats för 2020 till 11:76.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi

§119

Utdelning av kultur- och arbetsstipendier
Vid regionfullmäktiges middag den 5 november genomförs
utdelning av kultur- och arbetsstipendier till skådespelaren Henrik
Johansson och textilkonstnären Amanda Selinder samt ljudartisten
och designern Jan Caleklev.

§120

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.19:20

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Elisabeth Englund (KD)

Anders Bengtsson (M)

Protokollet är justerat 2019-11-20 och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Intygas
Lena Strand
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